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Körkarlen Selma Lagerlöf Hent PDF Körkarlen är en roman från 1912 av den svenska författarinnan Selma
Lagerlöf. Körkarlen har filmatiserats två gånger i Sverige och en gång i Frankrike..

Körkarlen utspelas i en namnlös stad på nyårsafton. I början av berättelsen möter vi slumsystern Edit som
ligger för döden. Hennes mor, slumsystern Maria, och frälsningskaptenen Andersson står vid hennes säng.

Edit är dödssjuk i tuberkulos men vill gärna se David Holm en gång till innan hon dör. Syster Edit ber om att
skicka efter honom.

Syster Edit har försökt att hjälpa Holm flera gånger under året men han har alltid vägrat hennes hjälp. Edits
beslutsamhet att omvända Holm och att göra honom till en bättre man växte samtidigt som hon utvecklade en
djup kärlek till honom. När hon fick veta att Holm var gift och träffade hans hustru som hade lämnat honom,

ville Edit ställa allt till rätta och övertalade hustrun att försonas med Holm.

Medan syster Edit ligger dödssjuk i sin säng sitter David Holm med sina supbröder i kyrkplanteringen under
kyrkklockan och berättar sägnen om körkarlen som är i tjänst hos Döden och måste köra dödskärran. Den

människa som dör sist på året måste ta sig an denna hemska uppgift. Holm har hört berättelsen av en kamrat,
Georges, som dog året innan strax före årsskiftet. Sedan säger Holm att han har vägrat besöka syster Edit vid
hennes dödsbädd. Holms kumpaner blir upprörda och råkar i slagsmål med honom. Just när kyrkklockan

ringer in det nya året faller han ner som död. Den gamla dödskärran kommer körande genom
kyrkplanteringen och Holm ser att körkarlen är hans gamla kamrat Georges som förkunnar att nu är det hans
tur att avlösa honom. Georges slänger Holm upp på kärran och för honom sedan till de människor som älskar

honom mest och som han har skadat mest.

Först förs Holm till Edits dödsbädd. När David hör Edit berätta för körkarlen hur mycket hon älskar honom
försvinner hans hat. Syster Edit befrias således från den skuld hon känt inför hans öde och kan dö i frid. Holm
måste dock ännu fortsätta sin botgöring och bevakad av körkarlen färdas han till ett fängelse där Holms bror
är fängslad. Holm har förlett sin yngre bror och bär skulden för att denne har börjat dricka och har blivit

straffad för dråp. Holms bror är nu döende och beklagar att han inte kunnat hålla sitt löfte att föra Bernhard,
ett sjukt barn, till havet. Holms bror tyckte mycket om barnet eftersom Bernhard och hans familj har hjälpt
honom när han var på rymmen. Holm lovar att han ska sörja för barnet och brodern dör i frid. Till sist når de
fram till Holms hem där hustrun just har bestämt sig för att ta livet av sig själv och barnen. Holm möter de
hemska konsekvenserna av sitt handlande och ber Georges att inte låta de oskyldiga stackarna dö. Holm ber
Gud om hjälp och Georges sänder Holms själ tillbaka till hans kropp så att han kan rädda livet på sin hustru
och sina barn. På slutet befrias Holm från uppdraget att ta över körkarlsrollen och försonar sig med sin hustru.
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Körkarlen är en roman från 1912 av den svenska författarinnan
Selma Lagerlöf. Körkarlen har filmatiserats två gånger i Sverige och

en gång i Frankrike..

Körkarlen utspelas i en namnlös stad på nyårsafton. I början av
berättelsen möter vi slumsystern Edit som ligger för döden. Hennes
mor, slumsystern Maria, och frälsningskaptenen Andersson står vid
hennes säng. Edit är dödssjuk i tuberkulos men vill gärna se David
Holm en gång till innan hon dör. Syster Edit ber om att skicka efter

honom.

Syster Edit har försökt att hjälpa Holm flera gånger under året men
han har alltid vägrat hennes hjälp. Edits beslutsamhet att omvända



Holm och att göra honom till en bättre man växte samtidigt som hon
utvecklade en djup kärlek till honom. När hon fick veta att Holm var
gift och träffade hans hustru som hade lämnat honom, ville Edit
ställa allt till rätta och övertalade hustrun att försonas med Holm.

Medan syster Edit ligger dödssjuk i sin säng sitter David Holm med
sina supbröder i kyrkplanteringen under kyrkklockan och berättar
sägnen om körkarlen som är i tjänst hos Döden och måste köra

dödskärran. Den människa som dör sist på året måste ta sig an denna
hemska uppgift. Holm har hört berättelsen av en kamrat, Georges,
som dog året innan strax före årsskiftet. Sedan säger Holm att han

har vägrat besöka syster Edit vid hennes dödsbädd. Holms kumpaner
blir upprörda och råkar i slagsmål med honom. Just när kyrkklockan
ringer in det nya året faller han ner som död. Den gamla dödskärran

kommer körande genom kyrkplanteringen och Holm ser att
körkarlen är hans gamla kamrat Georges som förkunnar att nu är det
hans tur att avlösa honom. Georges slänger Holm upp på kärran och
för honom sedan till de människor som älskar honom mest och som

han har skadat mest.

Först förs Holm till Edits dödsbädd. När David hör Edit berätta för
körkarlen hur mycket hon älskar honom försvinner hans hat. Syster
Edit befrias således från den skuld hon känt inför hans öde och kan
dö i frid. Holm måste dock ännu fortsätta sin botgöring och bevakad
av körkarlen färdas han till ett fängelse där Holms bror är fängslad.
Holm har förlett sin yngre bror och bär skulden för att denne har
börjat dricka och har blivit straffad för dråp. Holms bror är nu
döende och beklagar att han inte kunnat hålla sitt löfte att föra

Bernhard, ett sjukt barn, till havet. Holms bror tyckte mycket om
barnet eftersom Bernhard och hans familj har hjälpt honom när han
var på rymmen. Holm lovar att han ska sörja för barnet och brodern
dör i frid. Till sist når de fram till Holms hem där hustrun just har
bestämt sig för att ta livet av sig själv och barnen. Holm möter de
hemska konsekvenserna av sitt handlande och ber Georges att inte
låta de oskyldiga stackarna dö. Holm ber Gud om hjälp och Georges
sänder Holms själ tillbaka till hans kropp så att han kan rädda livet
på sin hustru och sina barn. På slutet befrias Holm från uppdraget att

ta över körkarlsrollen och försonar sig med sin hustru.
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